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Isz Amerikos
SURADO KŪDIKI 

Įį PECZIUJ

Kuri Motina Ketino 
Sudeginti

Corbin, Ill. — Edvardas Sho- 
ppel, nuėjo in skiepą užkurti 
pecziu ir kada uždege malkas, 
suuodė smarve degancziu sku- 
Įduriu. Dirstelejas in pecziu pa- 
temino pundą skuduriu kuriuos 
liepsna jau buvo apėmus. Per
žiurėjas skuduriusu patemino 
kad juose randasi kas tokis. 
Iszvyniojo pundeli ir net atszo- 
ko adbulas isz baimes kada pa
mate negyva kūdiki apie mene
sio amžiaus. Palicija padare 
tyrinėjimą ir aresztavojo tūla 
mergina kuri geisdama paslėp
ti savo “grieka,” insigavo in 
skiepą, nematant niekam, ir 
ten paliko pecziuje kūdiki, ti- 

. kedamosi jog kada pecziu už
kurs, kūdikis sudegs ir niekas 
nežinos apie jos prasikaltima.

Grūdas Kruopu Iszau- 
go Vaikui Ausije

Yonkers, N. Y. — Nuo kokio 
tai laiko baisei kente ant skau
smo ausyje Benukas Burke, 10 
metu amžiaus. Ant galo tėvai 
nuvede vaika pas daktara kū
lis iszeme isz vaiko ausies 
sprogstanti grūda kruopu. 
Vaikas dabar yra sveikas.

70 Metu Senukas Pri
ėmė Ant Auginimo 32

Metu Mergina
Waupan, Ore. — Skaitome 

nekarta kad bevaikes vedusios

Valdžia paskyrė William 
Jeffers, prezidentas Union 
Pacific geležinkelio, kaipo 
Gumos Administratorius ku
ris rūpinsis gurno pramonys- 
ta ir paskirs tiek gurno, kiek 
valdžia ketina sunaudoti ir 
del dirbimo gyminiu ratu del 
automobiliu.

KUNIGAS 
ARESZTAVOTAS

Kaipo Amerikos, 
Nevidonas

Milwaukee, Wis. — Katali- 
kiszkas kunigas, kuris buvo 
kapelionu vienoj Wisconsino 
ligonbuteje, kurio pravarde pa
licija neiszdave likos areszta- 
votas per valdžios slapta pali
cija kaipo nevidonas Amerikos 
per jo sznipinejima.

Kunigas turi 55 metus ir pa
eina isz Vokietijos, pribūdamas 
in Amerika 1929 mete. Jo kam
bariuose surasta teleskopas ir 
reidio su kuriuo badai jis Įeidi
nėjo žinias in Vokietija apie 
veikimą musu kariuomenes. 
Bus jis teisiamas per valdžia 
ir gal bus nusiunstas in svetim- 
tautiecziu nevidonu stoti.

poros paima ant užąuginimo 
vaikus ir tame nėra nieko ste- 
ketino bet kada Nicolas Em
bry, 70 metu senukas paėmė 
““ant užąuginimo“ Mare Mo
yer, 32 metu mergina, tai kož- 
nas tuom nusistebės. Mergina 
buvo jo tarnaite ir siera ta per 
daugeli metu ir todėl-j a priėmė 
už savo dukteria idant ji pri
žiūrėtu senatvėje ir turėtu kam 
palikti savo visa turtą.

Pribarste Niežejimo 
Milteliu In Josios

Lova
Camden, N. J. — Po 34 metu 

Vedusio gyvenimo, Mrs. Nellie 
Worth aplaike persiskyrimą 
nuo savo vyro už padarytas 
skriaudas. Tarp kitko motere 
skunde savo vyra kad jis pa
barstė in jos lova niežejimo 
milteliu per ka negalėdavo ji 
miegoti, paslėpdavo jos szle- 
bes, sudaužė jos dantis ir plak
davo ja per 13 metu. Tankiai 
jis užgesindavo žiburi o kada ji 
pareidavo namo, užklupdavo 

’ |ant jos tamsumoje ir ja su- 
muszdavo. Motere parode sude 
daugeli mėlynu ženklu ant kū
no padarytus per jos vyra.

Teviszka Meile Garnio

Ludensburg, Pa. — Mažam 
kaimelyje Gormman, szeszes 
mylės nuo czionais, užsidegė 
kelios grinczios farmerio. Apie 
pagialba nebuvo ne ka mislyt 
nes ugnagesiu artimoje nebu
vo. Farmerei pasiemia reika
lingiausius daigtus ir vaikus 
iszbeginejo in laukusu.

Vienas isz kluonu likos taip
gi apimtas liepsna ant kurio 
radosi lizdas garnio o lizde ra
dosi du maži garniukai. Var
gingas garnys stengėsi gialbet 
savo vaikus. Pagriebė in snapa 
tai viena tai kita bet garniukai 
buvo per sunkus kad juos galė
tu perneszti in saugesne vieta.

Tuo kart liepsna apsiaubė 
visa lizdą. Ka daro garnys? 
Metasi ant lizdo ir uždengia ji 
sparnais ir žuvo drauge su savo 
vaikais. — Taip tai paukszcziai 
myli savo vaikus. O kaip neku- 
rie tevdi pasielgia su savo vai
kais?!
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Užsidaris 300,000 Kro- 
-mu in Devynis 

Menesius
Washington, D. C. — Vertel- 

gystcs kamisorius, apreiszke, 
buk in laika devynių menesiu 
Amerike bus uždaryti apie 
300,000 visokį kremai (sztorai) 
nes neturi užtektinai tavoro 
ant pardavimo. Valdžia steng
sis užbėgti ir iszgialbeti ma
žesnius biznierius nuo suban- 
krutniimo.

Motina Ir Duktere 
Apvogė Burdingierio
Ant 13,000 Doleriu
Camden, N. J. — Motina ir 

josios duktė likos aresztavotos 
už apvogimą 13 tukstaneziu 
doleriu nuo burdingieriaus. 
Buvo tai Rožalia Korostyns- 
kiene ir josios duktė Mare Con- 
ningham pas kuria palicija ra
do tris tūkstantines bumaszkas 
ir szimta doleriu mažsenems. 
Mare likos aresztavota Pitts- 
burge.

Burdingierius Jonas Bodic, 
kuris dirbo prie laivu dirbtu
vėje, turėjo paslepiąs pinigus 
tarp kaldru kupare, sakyda
mas gaspadinei ir josios dukte- 
rei, kur laiko pinigus ir ana 
diena jisai sapnavo buk ji ke
tina patikti nelaimia ir jeigu 
mirtų, tai kad motere pasiimtu 
pinigus sau. Mare turi vyra 
kariuomenėj e Alaskoje ir keti
no pas ji važiuoti, o kada likos 
aresztavota ir apie tai motina 
dagirdo. Pati prisipažino prie 
vagystes.

Lenkai Parengineje 
Didele Armija

London, Anglija. — Lenkai 
parengineje didele drūta armi- 
je isz buvusiu kareiviu, kurie 
gialbes Rusijai kovoti prieszais 
Vokieczius. Taipgi daugelis 
Lenku prisirasze prie orines 
flotos. Po apginklavimui, visi 
stos ant Rusiszko kariszko 
frunto.

* Gal ne visi žino, kad po
nas Santa Claus (Kalėdų Die
dukas), gyvena mažam mieste
lyje, Marshall, Mo. Taip tasai 
žmogus vadinasi.

V. L. Boeikowski, Publisher and Mgr 
r. W.Bacikowiki, Elitai. 54 METAS

KARE
Amerikonai Suszaude 

49 Japoniszku
Kropiami

Washington, D. C. — In ke- 
tures dienas musziu, Ameriko- 
niszki eroplanai suszaude 49 
Japoniszkus kariszkus eropla- 
nus ir paskandino du laivus ar
timoje Guodal Canal. Norints 
Japonai užklupinejo ant Ame
rikonu pozicijų, bet negalėjo 
ju.iszvaikint ir patys panesze 
dideles bledes. .Dabar mano
ma, kad Japoniszka orine f lo
ta baisei nukente ir sumažinta.

Mokykla Bombarduota
23 Užmuszti

London. — Vokiszki eropla
nai staigai užklupo ant tūlo 
miestelio, paleisdami kėlės 
bombas ant mokyklos, užmuš z- 
da.mi 23 mokiniu ir 2 darak
torius, taipgidaug sužeista. 
Kareivei jeszko užmusztuju. 
Tame laike mokykloje radosi 
daugiau kaip szimtas mokiniu. 
Kiti artimi miestai taipgi likos 
bombarduoti.

110,000 Vaiku Mirė 
Nuo Bado Graikijoj
London, Anglija. — Dakta

ras A. W. Cavadias, perdetinis 
Graikiszko Raudono Kryžiaus 
Drauguves, pranesze, buk isz 
skaitlaus 300,000 vaiku Ate- 
nuosia, Graikijoj, mirė nuo ba
do 110,000 vaikų neturėdami 
maisto ir daktariszkos priežiū
ros.

Nuo kada Vokiecziai užėmė 
Graikija, kareivei iszskerde 
visus gyvulius ant mėsos, todėl 
dabar nesiranda pieno del vai
ku, kurie mirszta tuoj aus po 
gimimui.

Daktaras meldžia Anglijos, 
kad prisiunstu kanuogreieziau- 
se pieno bleszinesia del vaiku, 
mėsos ir miltu isz Kanados.

Rusai Sumusze
Visa Divizija 

Kaukaze Rusai Supliekė Visa 
Divizija Rumuniszku Kareiviu 
Apie 8,000 Vyru; Paėmė Daug 
Traku Ir Tanku; Keli Laivai 

Paskandyti
Vokiecziai Netenka 
Kas Diena Po 15,000 

Kareiviu Prie
Stalingrado

Moskva, Rusija. — Reidio 
isz Berlino garsina, buk jiems 
blogai pasiveda prie Stalingra
do ir kad miestas ne bus paim
tas da per ilga laika, ne kaip 
tikėjosi.

Isz Moskvos reidio pranesza, 
buk kas diena prie Stalingrado 
buna užmuszta apie 15 tukstan- 
cziai Vokiecziu ir artimosia 
laukuosia. Angliszkas minis- 
teris Foot, apreiszke, buk Vo
kiecziai panesza didelius kasz- 
tus ne tik pinigais, bet ir žmo- 
nimis, ir galime tikėtis, kad 
Vokiecziai ne ilgai galės vesti 
kare.

Japonai Sumuszti Kiš
koje, Alutinu Salų
Washington, D. C. — Ant 

Alutinu Salų, Kiška, Ameri- 
koniszki ir Kanadiszki lekio
to j ai smarkei supliekė Japonus 
suszaudami keturis eroplanus 
ir paskandino transportini lai
vą. Apie du szimtai Japonisz
ku kareiviu užmuszta tam už- 
klupima, kuris visai buvo neti
kėtas per Japonus.

Vokieczhi Vis Meluoje Del Svieto

Pirmutinis paveikslas pabodo kaip tai Vokiecziai szirdingai neszia Angliszkus sužeis
tus kareivius po musziui po Dieppe, bet isztikruju juos kankino visokiais budais. An 
tram paveikslėli rodo kaip tai Vokiecziai maitindavo Angliszkus nelaisvius keptoms bul
vėms ir gardu steiku, bet kas taji steika suvalgė, tai niekas nežino.

MOSKVA. - Norints Vokiecziai paėmė 
maža apylinke apie Stalingrado, bet ant 
Kaukazo panesze dideles bledes, ypatingai 
visa divizija Rumuniszku kareiviu apie 
8,000 vyru likos iszkerdyta. To jie muszi- 
je Rusai suteszkino 14 ginkluotu troku, 
daug tanku ir kėlės baterijes. Aplinkinėje 
Mozdoko ant Kaukazu, Vokiecziai likos at
spirtį su didėlėms bledems. Ant Baltiko 
mariu Rusai paskandino du Vokiszkus lai
vus ir suszaude keliolika cropland.

Telegramai pranesza, buk du Ameri- 
koniszki transportinei laivai likos paskan
dyti artimoje Solomonu Salų, bet visi isz 
ju likos iszgialbetais, kaipo ginklai ir mais
tas. Buvo tai laivai “Gregory” ir “Elliott.”

Japonai likos smarkei supliekti artimo
je Fort Morsby, per MacArthuro vyrukus.

Anglikai paskindino keturis Vokiszkus 
submarinus ant Atlantiko mariu, kurie už
puldinėjo ant Allijentu laivu.

Vokiecziai aresztavojo kėlės Amerikon- 
iszkas vienuoles kurias uždare kaipo ne
laisvės senam hotelije Vitteli, kur jau ran
dasi apie 400 Amerikoniszkos moteres. Vi-
so j Vokietijoje aresztavojo apie 2,000 
Amerikoniszku vyru ir moterių, kaipo ne- 
geistingi žmonys ir juos laikys kaipo ka- 
riszki nelaisvei ir atsimokės suszaudimu 
jeigu Amerikas pasielginetu biaurei su 
Vokiszkais padonais.

Hitleris turėjo kalba per reidio Serc- 
doj po piet in savo tautieczius ir visa svie
tą, apreikszdamas, kad Vokietija nepra- 
laimes szios kares, ir kovos lyg paskuti- 
nam ir atsimokės Allijentams bomba už 
bomba. Pripažino jisai, kad Vokietijoj pla
tinasi neramumas, bet, prieszininkams jisai 
greitai apmalszins su kukoms. Taipgi sa
ke, kad Allijentai yra pusgalviais, kad prie- 
Szinasi priesz ji, ir lai nemansto apie pra
de jima antro frunto. Ant galo, jisai save 
iszgyre in padanges kaip visi bebroeziai daro!
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Kas Girdėt
Imesti in užpakali po viena 
plunksna, po tam ant rytojaus 
surinkti visas plunksnas. Su-

Pavyzdinga
Lietuviszka Szeimyna

I Buvo jau pasirengiąs rikte- 
PABAIGA PAKUTOS let ir bėgt bet in laika atsimi

nė apie duota prižadėjimą.

1 Pulkauninkas Geo. Strong, 
kuris pristato materijola del 
dirbimo eroplanu del kares, 
Įapreiszke, buk straikas dirbtu
vėje Alminum Buick General 
Motors, Flint,, Mieli., likos isz- 
szauktas per 18 ir 19 metinius 
vaikus, kurie pradėjo “spirtis 
kaip arklei,” kada jiems duo
dasi už daug avižų.

Pulkauninkas pasakė, kad 
tie vaikai uždirbineje didelius 
pinigus, ‘bet neturi jokias atsa
komybes jauslos.
Imsime antra atsitikima: Tū
lam saliune Michigane, radosi 
būrys jaunu darbininku, kurie 
pjo namo isz dafbo isz tūlo' ka- 
riszko fabriko, kada in saliuna 
inejo keli ‘kareivei, kurie pri
buvo namo ant keliu dienu.

Vienas isz tuju vyruku jau 
gerai užsitraukęs, priejas prie 
kareivio, parode jam bankini 
czeki konia ant szimta doleriu 
už sanvaite darbo, įkalbėdamas 
in kareivi: “Koki jus kvaili, 
kad tarnauaute kariuomeneje 

■ už mažai užmokesti, žiūrėkite, 
kiek mes uždirbame! ’ ’

Kareivei baisei užpiko už to
ki iszsitarima ir pradėjo dau
žyti veidas jauniems darbinim 
katras ir iszmete isz saliuno. To
kiems reikalingas gyvenimo 
mokslas ir geriause del ju mo 
kykla yra kariuomenia.

sirupinus liežuvninke, pradėjo 
aiszkinti kunigui, kad tai nega
limas daigias, bet tasai mab 
szai atsake: “Negali surinkti 
plunksnas vieno gaidžio, ku
riąs iszmetai po miestą, o ma
nai, kad tau pasiseks surinkti 
adgal visus paniekinimus, ko
kius isznesziojai po grinczias, 
skriausdama savo artimus?!” 

i Liūdna, labai liūdna, kad ta- 
sai szventasis negyvas ir nega
li iszklausyti isžpažinti mote
rėlės sziam laike!...

'Ant atsakymu keliu musu 
skaitytoju: Ar “Saule’’-prigu
li prie kokios draugijos, szalkos 
ar kompanijos — Atsakymas 
“Saule” yra visuomeniszkas 
laikrasztis, netarnauje jokia 
partijai, nei szakai,—vien tik 
del visu Lietuviu Amerikoje. 
“Maižiulelei” myli “Saule,” o 
nekenczia ja fanatikai, savmy- 
liai, veidm'anei ir visi kurie 
darbuojasi del nelaimes žmo
nių. Idant galėtumėm dau
giau darbuotis del visuomenes, 
turime turėti daugiau skaity
toju. Todėl, jeigu da ne esate 
skaitytojais “Saules,” tai už- 
siraszykite tuojaus ir prisiuns- 
kite prenumerata, o busite už- 
gauadytais, nes tai jusu laik
rasztis ir tik del jus tarnauje.

‘ Kelionėje isz Anglijos Jerry 
Anderson', lekiotojas, leke in 
Afrika, bet buvo priverstas nu- 
si 1 esti pustynoje Afri'ke. Buvo 
tai neparanki vieta, apaugu
sius krūmais. Andersonas pra
dėjo isžkirtinet krumus, idant 
galėtu pasikelti su eroplanu, 
kad sztai ji apsiaubė laukinei 
žmonas, kurie buvo labai ne
prietelingi del baltųjų žmonių“

Andersonas neparodė kad

Amerikoni&Zki laikraszcziai 
daug raszo apie plakimu vaiku 
kaip tai nesenei atsitiko St. 
Louis, kada tula motere pagul
dė savo paaugusia dukrele ir 
uždavė per sedynia kelis “bly
nus.” Dukrele apskundė mo
tina ir vietoje tik užmokėti 
bausmia, tai motina nuėjo in 
kalėjimą ant szesziu dienu.

Toki atsitikimai Amerike 
yra labai tankus. Norints ♦
Amerikonai, yra kurti ant viso
kiu prasižengimu, lineziavimu, 
užmuszimo laike žaidimu arba 
prie darbo, bet turi dideli at
jautimu prieszais plakimą vai
ku.

Vaikai daeja lyg deszimts 
metu, pradeda rodyt savo ne- 
įprigūlmysta, būdami tvirtais, 
kad tėvas ar motina nedrys 
bausti kunisžkai isz priežasties 
bausmes priesz tiesas. Turė
dami toki užtikrinimą, nieko 
sau nedaro isz tpers ergej imu 
tėvo ar motinos. Mergaites 
jau nuo penkiolika metu zulina 
po ulyczias iki vėlybai nakeziai 
eidamos in teatrelius paezios ir 
ant visokiu pasilinksminimu 
arba trankosi bambiliais po vi 
sokius apleistus kelius kur su
stoja ir daro “petting partes” 
ir da bjauriau.

Kas-gi girdėjo kad dukreles 
arba sūnelis Europoje drystu 
kam pasiskunst, kad gavo per 
sedynia arba sprandą Ikumsz- 
tyniu nuo tėvo ar motinos? 
Bet Amerie tuojaus ima pas 
skvajeri arba in palicija ir ima 
tėvus už sprando ’ trakdami 
juos in suda.

Juk kuniszkas nubaudimas 
(žinoma ne brutaliszkas) yra 
kanecz reikalingas vaikams, 
be bausmes vaika ar mergaite 
neužauginsi pridėranezai. Ne
karta drąsesni sudžios pubii- 
cznai sudosia apreiszkia idant 
tėvai nubaustu kuniszikai vai
kus, nes kitaip juju vaikai isz- 
krips isz doraus kelio. O kad 
taip isztikruju yra, tai matome 
tai sudosia del nepilnamecziu!

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

yra baimėje, padalino ikožnam

Guod. Red. “Saules:”
Mano tevelei prisiuntė man 

iszkarpa isz jusu laikraszcžio 
už ka tariu jums aeziu. Asz 
geidžiu iszreikszti jums apie 
savo teveliąs, kurie kaipo Lie- 
tuvisteki Amerikoniszki gyven
tojai padare daug gero del mu
su miestelio nes daugiau Lietu 
viu czionais norą. Mano tevele 
iszauklejo visus savo vaikus ir 
davė jiems auksztesni mokslą. 
Mano brolis Kazimieras užbai
gė kolegija, aplaike aukszta 
czina ir yra daraktorium Pub 
Ii kine je mokykloje. Asz, 
Pranciszka pabaigiau kolegija 
Cook paviete ir sziądien esmii. 
norse Chicagoje ir užbaigiar 
mokykla Detroite, Mieli., ii 
sziądien prižiūriu pulkauninką 
R. P. Davidson, prezidentą Mi
litary Naval Academy. Tre- 
ežias yra Mykolas, kuris taipgi 
randasi kolegijoj ir aplaike ke
lis medalius už gera moksfla 
Jauniausia mano sesute Lucille 
užbaigė kolegija muzikos ir 
sziądien yra direktorka muzi
kos Chicago, Ill.

Mano tevelei yra sunkei dir
banti žmonys, norints jau yra 
pasen'ia, bet vis dirba sunkei. 
Mano tėvelis padirbo plaukio
jimo prūdeli kuri užlaiko per 21 
metus, kuris yra vienas isz di
džiausiu Pietvakaruosia Ulino- 
jaus vai., ir net laikraszcziai 
aprasze apie 'taji prūdą.

No tik Lietuviai gali būtie 
dėkingi del mano tėvelio, bet ir 
Amerikonai, nes mano tevelei 
padare daug gero del szio ma
žo miestelio Johnston City, III

Taipgi jau pranesziau neme
ilei, kiek tai mano tevelei turi 
džiaugsmo isz jusu laikraszczic 
“Saules.” Kada po dieniniai 
darbui sėda ant pasilsio, tai 
tuojaus imasi prie Skaitymo 
“Saules.” Norints jusu laik
rasztis ne yra brangus, bet ne
kurto žmonis negali užsiraszyti 
laikraszti, todėl mano motinėlė 
surenka visus numarins ir isz 
dalina del kitu kad pasiskaity
tu. Linkiu jums giliuko jusu 
darbuosia ir del jusu laikrasz- 
czio.

Nuo dukteres tikro Ameri- 
koniszko-Lietuviszko gyvento
jus, .

• Pranciszka D. Alilkonis, 
Lake Geneva, Wis.

[Thank you Miss Frances, 
for your kind letter also for 
the copy of booklet “North
western Military and Naval 
Academy where you are locat
ed. —Ed.]

'.‘Saule” dabar $4.0C 
metams in Suvienytose Valsti 
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

Buvo tai szitaip. Tula moti
na. su keturiu metu dukrele, 
lauke sugryžtant savo sūnaus’ 
Juozuko. Lauke jo su nekan
trumu, nes buvo abi alkanos, o 
Juozukas ketino joms parneszti 
valgyt. Tame sugirgždėjo val
elei ir juose pasirodo Juozu
kas.
—! Parneszu duona, motin, bet 

daugiau in miestą jau neeisiu. 
Del tojo szmbtelio duonos 'būrė
jau dirbti sunkei per visa die
na.

— Bet ka mes darysime su 
Mariuką?

— Rasiu būda. Eisiu tolį 
in svietą, kur randasi daug 
turtingu sklypu. Tenais už
dirbsiu tiek pinigu, kad mums 
užteks ant viso gyvasezio.

— Bet vaikeli! Tave kelio
nėje gali patikti daug visokiu 
nelaimiu!

— Nebijok motinėlė, — at
siliepė Mariute, asz už ji mel- 
siuosiu ir Juozukas sugryž 
gyvas ir sveikas.

Ilgai Juozukas atsisveikine- 
jo su savo motina ir sesute, ant 
galo Juozukas apleido savo na
mus ir leidosi in svietą jeszkoti 
giliuko.

Atėjo pietus. Juozukas pa
sijuto labai pailstas, todėl atsi
sėdo sau prie kelio. Tame isz- 
girdo lojimą szuniuko, kuris

Taip perejo puse valandos, vė
la pamate stovinezia motina siu 
sesute kurios rodos jo klausi
nėjo: Kada pareisi, — ar par- 
neszi mums duonos?

Juozukas jau ketino joms at
sakyti, bet rodos kas tokis jam 
uždare lupas. Vis jam rodėsi 
visokį paveikslai priesz akis ir 
ji kankino, bet sztai su trenks
mu, atsidarė didele knyga, ir 
Juozukas joje perskaito du žo
džius: Galas Pakiltos!...

Da didesnis ji lauke nusiste
bėjimas.

Sztai ant vietos kurioje sto
vėjo sena grinezele, rodos isz 
žemes iszaugo puikus didelis 
palocius, o jame stovėjo puikus 
karalaitis su savo senu tarnu. 
Ėjo prie jo su szypsena o tasai 
o karalaitis paduodamas jam 
ranka, pradėjo kalbeli:

— Sveikinu tave mano isz- 
gialbetojau, eiki© szen atsi
imti tavo užmokesti.

— Kas tai yra?—užklausė 
Juozukas?

— Tuojaus apsakysiu tau, 
mano drauge. Daugeli metu 
adgal, gyvenau szitam palociu- 
je su savo padonais ir szitu se
nu savo tarnu. Buvau del ju 
tikru kankytojum. Už tai Die
vas mane nubaudė. Likausi už
keiktas in szuni ir nuėjau ant

tarnystos pas savo sena tarna. 
Palocius persimainė ant senos 
grinczeles. Bet Dievo prakei
kimas da pasiliko viltingas. 
Sztai būdamas pavidale szu- 
nies, turėjau atvesti in czionais 
žmogų kuris tylėtu per visa 
valanda nekalbėdamas nei žo
delio norints jisai kažin ka ma
tytu ir girdėtu, bet niekas ne
klausė niaukimo szunies ir ne
kalbėdamas nei žodelio norints 
jisai kažin ka matytu ir girde-! 
tu manės isžklause, todėl da
bar reikalaukie užmokesties 
už savo gera darbą.

— Nieko daugiau nenoriu 
kaip tik duonos del motinos ir 
sesutes. ,

Bet geraduszis karalaitis da
vė jam daug aukso dekavoda- 
mas u'ž jo iszgialbejima nuo 
prakeikimo ir iszgialbcjimo, 
paliepė tarnams užkinkyti ve
žimą ir nuvežti Juozuką pas 
motina. Kibk tai buvo džiaug
smo senoje grinezeleje, kada 

|motina, sveikinosi su savo šu
neliu, negalima, nei apie tai 
apraszyti.

Norints Juozukas dabar bu
vo laimingu, bet neužmirszo a- 
pie karalaiti ir tanikei kalbėda
vo in savo sesute: — Atsimyk, 
niekad neskriauskie silpnesniu 
už save nes už tai gali tave nu
bausti Visogalis Dievas.

—F.B.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

atbėgo prie Juozuko ir numėtė 
prie jo kojų szmoteli duonos. 
Vaikais paglostė iszuniuka, po

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::

Tra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Skaitykite “Saule” į

Tikriauses Kabalas
Arba atiaengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

Otp VISOS TRYS OfTo 
knygutes

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

--$1.00 Vertes Knygų Už 50c—

po paperosa ir pats viena užde
gė. Po trumpam laikui papra- 
sze ant pirsztu, kad jam pri- 
gialbetu darbe, ka su dideliu 
noru ir padare “pribuvusis isz 
dang’aus” ir tasai giliukningai 
vela isZkele in padanges.

Lekiotojas padare daugiau 
bu paperosais, ne kaip butu pa
daręs su ginklu.
i ::

Vienas isz katalikiszku 
fezventuju, Pilipas Nereusz, bu
vo labai iszmintingas žmogus, 
kur moterėlės eidavo pas ji in 
isžpažinti labai bausdavo už 
platinimą liežuviu ir apjuodi- 
nima savo artimu. Tūlai mote
rėlei, kuri ‘buvo didele liežu
vninke, paliepė už pakuta nu- 
peszti plunksnas nuo gaidžio, 
§iti ©gę miestą ir kas žingsni

Amerikos Sportai Japonu Nelaisviu Abaze

Paveikslas parodo Amerikoniszkus sportus Japonisz- 
kuose nelaisvės abaze bet prie ju stovi Japoniszkas karei
vis. Manoma kad tai melagingas paveikslas, nes Japonai 
nepavelina nelaisvems žaisti jokiu sportu.

tame ėmėsi prie valgio. Sziuo 
neatstojo nuo jo, norints Juo
zukas norėjo ji nuvyti szalin, 
bet gerai pagalvoja®, kad jam 
atnesze szmoteli duonos, pa
glostė ir pasiėmė su savim.

Atėjo ant galo prie kryžke- 
lio. Pradėjo manstyt, koki ke
lia paimti?... ir pasuko in kai
rįjį bet szuo pradėjo loti ir 
traukti ji in kita puse. Juozu
kas pasuko in ta szali in kuria 
szuniukas ji trauke. Atėjo in 
tankia girria. Vakaras jau atė
jo. Juozukas atsisėdo ant kie
mo po dideliu medžiu kad 
po juom praleisti nakti, bet 
szuo pradėjo vėla loti ir ragyt, 
kad eitu toliaus.

Kelias iszrode jam gana il
gas ir be galo. Buvo jau gerai 
po pusiaunakti, kad sztai pa
regėjo žiburėli ir ant galo pri
ėjo prie mažos grinczeles. Ka
da prisiartino prie josios pasi
rodė duryse žmpgus, pasirem
damas ant dvieju lazdų.

— Kas esi per vienas ?
Juozukas taip buvo nusiste

bėjas, kad isz pradžių negalėjo 
atsakyti ant užklausimo. Ta
me davėsi girdėt linksmas 'lo
jimas szunies, tada senukas in- 
vede Juozuką in viduri grin
czeles.

— Žinau, kad tu jeszkai 
duonos del tavo motinos ir se
sutes. Turėsi užtektinai duo
nos ir daug pinigu, kaip is'z- 
pildinsi ta, ko asz tavęs pra- 
szysiu. Ar matai ta didele 
knyga ant stalo? Žiūrėsi ant 
josios per visa valanda, nekal
bėdamas nei žodžio. Kada isz- 
laikysi taji iszbandima, knyga 
pati at'sidaris ir isžsipildys 
Dievo vale. Ar prižadi iszjpil- 
dyt?

—■ Prižadu.
Senukas apleido kambarėli, 

o priesz Juozuko alkis1 praslin-

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas • per paczta.

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.1
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu................. 20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu...........35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ...................................... 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peąry ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke .............................................. 15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus... .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ąnt nemuno. 58 
puslapiu ..............  15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ..........................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links-

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir! apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuo’as. 76 puslapiu...............20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu..................................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
43 puslapiu ..................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

....................... 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu . 15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu. ....... .20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu .................................................. 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A^t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’ūlpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nųpgalis. 62 
puslapiu............................................15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; bajoro duktė. 62 
puslapiu ......................................... 15c

No. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus. . . .25c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszoats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grp.pas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu....................25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .................................10c

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu...........25c

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.................................15c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Hercylas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakprczio. 121 
puslapiu ......................................... 25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paežiai 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ................................. ,....15c

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu 15c

No. 175 Pasiskaitime knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ............................................. 15c

ko paveikslas motinos ir Ma
riutės, abi rodos melde jo kad 
sugrysztu namo ir iparnesztu'61 
nors szmoteli duonos, 
kenezią dideli badą,

mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas., 
kuris buvo protingesnis už savo poną

L puslapiu ................................. 15c
np®1 ibi ' No’ 127 Trys istori-’os apie Duk- 

c te pustyniu; Peleniute; Du brolei
.Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klasteris. 40 
puslapiu ..........................................15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ................................. 15c

Adresas: 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.



Kaip Agute Rinkosi Sau Jauniki
na Krakosa o kaime kas kart 
buvo liūdniau.

Nepoilgam po laidotuvių, at
sirado kaime Vincas —• parva
žiavo su pora geru arkliu ilgam 
vežime.

Į Nusistebėjo visi isz kur jis 
daugelis velijo pražūt ne kaip,'»a^ei0 gauti pinigu ant to.

Bet Vincas priesz niėka nesitei- 
sino; triobas aptaise o melavo 
susiriesdamas apie kare, apie 
save, kaip muszesi ir kaip elgė
si. O kada klausinėjo kaimynai 
Įapie kitus tai nesutvertus daig
tus pliovojo o kada paklausė 
apie Jonuką tai pasakė jog ji 
mate kaip puolė ant žemes nes, 
girdi, kulka pataikė.

Neilgai laukus, nusiuntė ve
la Vincas pirszlius pas Agota 
bet Agota, nors ja motina kal
bino, nenorėjo ant to tikti ir už 
jo eiti nesiskubino.

Perejo pora menesiu; apie ka
re paliovė kalbėt ir jau keli vai
kinai sugryžo isz kariuomenes 
namon ir vela viskas ėjo po se
novei. Agota nuolatos verke Jo
nuko nes tikrai mislijo jog jis 
kareje dingo.

Kada viena karta buvo jau 
sutemia, Agota su motinėlė 
grinczeleje verpe, pabaladojo 
kas tokis in duris. Ęribegus 
Agotėlė atidarė duris, žiuri — 
Jonukas prieszai stovi. Bet bu
vo pabalęs, jog rodos isz grabo 
atsikėlęs,-tiktai akys senovisz- 
kai žibėjo. Agota negalėjo isz 
džiaugsmo susilaikyt, suszuko,' 
o Jonukas prispaudė ja prie sa
ves.

Sztai ateina ir motina kuri 
dabar dasiprotejo del ko Agota 
vilkino su apsipaeziavimu. įli
ejo jaunas kareivis in grinezia 
o svetingos moteres pradėjo 
mislyt su kuom pavieszint sve- 
czia bet jis stovėjo nulindęs ir 
su aszaroms žiurėjo in Agota, 
paskui prakalbėjo:

— Dieve tau, Agotėlė, užmo
kėk, jog apie mane neu'žmir- 
szai... bet ne del manes tas gi- 
liukis... tu jau neesi del manes... 
nes taip prijaueziau!... dabar 
viskas iszsirode...

Agota žiurėjo susirupinus in 
akis Jonui ir tarė:

— Jonuk! motinėlė ant to pa
vėlins, ar-gi tu nenorėtai?!

— Taip, asz apie tave nuola
tos mislijau ir kad del manes 
esi vienatine ant svieto sura- 
mintoja... Bet ant svieto visaip

(Tęsinys)

Žinote ne vienas kaip tai 
kareje einasi, kiek tai žmonių 
pražūva, kiek tai pasilieka sie
ratu, kiek sudegina kaimu bet 
tada pasibaigė da 'baisiau nes 
musiszkius Maskoliai sumusze,

“ S A U T. E ” MAHANOY CITY, PA.

— Ka ežia kalbėt apie tai, — 
kas buvo, tai netiketumet mano 
pasakai...

Bet vienas ir kitas prispyrė 
o taip-gi primine kaip jis su- 
gryžes gyrėsi.

— Nenorėjau jums apie ji 
kalbėt nes tai nepridera apie 
žmogų piktai kalbėt bet jeigu 
jis jums pamelavo tai asz pasa
kysiu teisybe. — Ta jis kareje 

;veike: laidojo negyvėlius... —
veje taip, kaip senam Krako-|įr pasa]i0j0 jOg kožna negyvėli 
sui — vaikszcziot po svietą ir apįpieszinejo.
szunis erzint... idant ka nuo' 
žmonių iszpraszyt.

Tai pasakęs pradėjo verkt.
■— Jonuk, juk aeziu Dievui, 

yra kas valgyt... o ant galo isz 
kur tau tos mislys in galva pa
rėjo? Kas tau? Juk rankas tu-

*
¥
¥
¥
¥
¥
¥

atsitinka o ypacz kareje: vieni 
pražūna o kiti... sztai, kad 'butu 
veluik ir mane kulka pasitikus 
nes kas dabar mano per gyve
nimas kad prie darbo netinku ! 
Isz ko gyvensiu... pareis senat-

pas Maskolius in nevalia pa
pult. Daugelis isz tėvynės pra- 
siszalino in užrubeži... Neramu
mas apėmė visa tėvynė!...

Kaime, kur gyveno Jonukas 
ir Vincas, visi buvo nuliude o' 
apie juodu nebuvo jokios ži
nios girdėt. •

Apie Užgavėnės parsivilko 
senas Krakosas ir pripasakojo: 
jog del musiszkiu gerai einasi 
ir kad nereikia rūpintis. Apie 
Jonuką pasakojo jog randasi 
ketvirtam pulke pokštininku o 
kad jis geriausia muszesi tai ji 
vyresnieji labai myli ir kad jis 
prasze visiems dhoti labas die
nas, ypacz A'gutei.

O apie Vinca kalbėjo jog tas 
niekam netiko ir kad nuolatos : 
sirgo' per ka isz pulko in pulką 
stumdė ir nieką negalėjo isz- 
mokti, ant galo pristatė ji prie 
tu, kurie negyvėlius^ laidoja. Ir 
kad visi jp neužkenezia nes jis 
paiku nuduoda.

Jau menesis nuo to laiko pra
ėjo kaip Krakosas buvo kaime 
ir apie nieką niekas daugiau 
nežinojo ir negirdejo. Laikais 
vieni kitiems pasakojo jog mu- 
siszkiai ingalejo neprietelius, 
tai vėla, jog anie eme virszu ir 
jau atitraukia, isz ko visi buvo 
dideleje lyg vidurvasario bai
mėje.

Viena Nedeldieni, apie ruge- 
pjute, visi buvo susirinkia kar- 
cziamoj idant apie szi bei ta pa
sikalbėt ir vienas kitam pasa
kojo ka kas kur girdėjo. Jau 
pradėjo temt kad sztai ineina 
in Karcziama senas Krakosas 
bet taip nuvargęs ir pasibaigęs 
kad vos buvo galima ji pažinti.

Apspito visi aplinkui klausi
nėdami apie naujienas nes se
nis vos galėjo kalbėt. Ant galo 
iszgere czeikelia arielkos, sėdo 
in užstale ir aszaras szluoste o 
kada prispyrė kad ka papasa
kotu, jis pradėjo:

— Ne kas, vyrueziai! Suvis 
ne kas!... O Dieve brangus! Ar 
asz tikėjausi sulaukt tokiu lai
ku! Matomai mus Dievas bau
džia !

Iszgirde tuos žodžius kaimy
nai pabalo- ir lauke ka toliaus 
jis pasakys. O Krakosas susi
rūpinės pasakojo jog Masko
liai musiszkius sumusze ir Var- 
szava paėmė.

Rodos kad perkūnas in tarpa 
klausytoju . trenike, taip persi
gando — moteres pradėjo Verk
ti o seniai suspaudė kumszczias 
kerszindami Maskoliams ir visi 
tuojaus iszsiskirste.

Agota sena Krakosa parsive
dė namo ir vėrkdama klausė 
apie Jonuką. Krakosas kalbėjo 
jog senei ji nemate ‘bet jog gy
vas ir kad puikiai kariuomenė
je elgiasi. Senis ant rytojaus 
norėjo eiti in svietą bet nega
lėjo nes jam kaulus labai sopė
jo.

Klebonas dažinojas apie ji, 
pasiėmė pas save, patalpino 
szpitoleje, parvežė gydytoja, 
bet tas nieko negelbėjo — se
nis kasdien silpnyn ėjo, gavo 
sziltine, kurioje be paliovos 
klejodamas keike Maskolius ir j 
netrukus numirė. Palaidojo se-jmi suszelpsite musu kareivius!

Ka Jus Perkate Su

Kariszkais Bonais

— Ne, Agotėlė, man ne mis
lyt apie apsipaeziavima! Asz 
nenoriu del tavęs būtie sunke
nybių; žiūrėk, asz esu ant viso 
gyvenimo kolidkas — ir tai pa
sakęs parode medine koja.

Nuo kelio nebagas neturėjo 
kojos.

— Žiūrėk, ar galiu laukuose 
dirbti? Ar galiu arti? O ne! ne! 
Agotėlė! tu esi turtinga; pirma 
nors buvau vargucziu, vienok 
galėjau nors apie tave mislyt 
nes per procia visko gali žmo
gus dasigriebt!... bet dabar! 
Dabar kas tau isz manės!... — 
ir vėla pradėjo verkt.

Agota in ji žiūrėdama taipgi 
aszaras liejo.

— Bet man negaila tos kojos! 
— kalbėjo kareivis toliaus — ir 
man jos nesopa tiktai tas, jog 
musu tėvynė in Paponu rankas 
.pateko o žmogus tiek ant tusz- 
czio nukenti... antra, kad tu 
man neteksi... o ir del motinos 
kąsnio duonos neuždirbsiu.

— Jonuk! Jonuk! — pertrau
ke jam Agota — kam tos kal
bos, juk asz turiu szirdi! Asz 
tave ne del to myliu idant lau
kuose dirbtum, o ne! Ne, Jonuk, 
likaisi be kojos bet ne karezia- 
moje,-ne prie, arielkos! Tu mu- 
szeisi apgynime tėvynės ir 
mus!... ir asz tave turecziau 
sziadien apleist — o, asz eisiu 
už tavęs. — Motinėlė mano, — 
paszauke mesdamosi motinai 
in kojas: — tu esi del manes 
gera! Tu mane myli, motinėlė 
mano! Juk isz Apveizdos Die
vo turime ka valgyt! Pavelyk 
man eiti už Jonuko! Nes asz ne 
eisiu už kito, kaip tik už Jonu
ko!

Senoji užsimislijo valandėlė, 
bet kada mate jog Agota taip- 
szirdingai praszo, tarė ant ga
lo:

— Lai Dievas jums padeda! 
Geras Jonuti, busi mano žentu 
ir sunum!

Priesz Užgavėnės buvo ves-
Kareiviu ‘Kukne’ yra svar- tuves kokiu seniai kaime-nepa- 

bus dalykas kožno kareivio, Įmena! — isz dvaro ponaitis bu- 
kuri susideda isz skaurados, 
puoduko, peilio ir szakucziu, 
sudėti in audeklini krepszi ir 
kasz.t uoje du dolerius. 1

Visi užpyko.
— O kaip jis sake jog asz pra-' 

žuvau tai pasakau jog mes drą
siai ėjom priesz neprieteliaus 
kulkas tai gavau kulka in ko
ja ir žinau kad puoliau ant že
mes. Kaip ilgai ten gulėjau tik 
Dievas žino. Kraujas mano bai
siai bego o kada atidariau akis, 
paregėjau netoli saves triusen- 
ti apie negyvėlius Vincą. Pa- 
szaukiau in ji idant mane gel
bėtu arba su kitais nunesztu 
mane in ligonbute bet jis pabė
go nuo manes! Ir bueziau ant 
tos vietos numiręs jeigu ne mie- 
laszirdyste Dievo ir ne vienas 
ponas, kuris liepe mane nuga
benti in ligonbute.

Kada žmones dabar apie 
Vinca dažinojo, visas kaimas 
nuo jo szalinosi, ypacz jaunieji 
ant juoko ji laike ir nei viena 
mergina nenorėjo už jo teket.

Isz pradžių laike jis sau tai 
tik už szposa bet kada mate jog 
nepasiliauja ir pirsztais rodo, 
pradėjo jis gert. Kas karta gere 
daugiau, ant galo jau isz kar- 
cziamos neejo. — Pragėrė pini
gus, karve viena ir kita, arklius 
ir vežimus, lauka ir grinezia. 
Ant galo, kada neturėjo už ka 
gerti, pradėjo vogt, pirma ma
žesnius daigtus, toliaus kas 
karta didesnius daigtus: ark
lius, gyvulius ir t.t., o kada pa
gavo, pasodino ji in kalini kur 
daug metu iszsedejo.

Taip tai einasi ant svieto. Ne
dorai pinigai sugriebti, ant ge
ro ne eina niekados.

Jonas buvo geriausiu kaime 
ūkininku. Triobos buvo puikios 
ir visko pilnos. O stuboje buvo 
pora patogiu kūdikėliu kaip 
anioleliu kurie po asla bėgiojo. 
Ne viena karta Jonas nulindo 
kada pažvelgė ant savo medi
nes kojos. Tada savo vaikeliam' 
pasakojo kur padėjo savo ko
ja. Jurgutis, penkių metu vai
kelis, nuolatos su medine szob- 
laite bovijosi ir ketino, kada 
užaugs, perti kalmukui kaili, 
taip kaip jo tėvas pere.

— GALAS —

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Tieji dalykai kurie kitados 
buvo padirbti isz plieno ir Lie
kės, dabar yna padirbti isz 
lengvo materijolo “plastic.” 
Galite pirkti daugeli tokiu ka- 
reiviszku “Kukulu” del musu 
vyruku per pirkimą Amerikos 
Kariszku Benu ir Ženkleliu. In- 
dekite nors deszimfa procentą 
jusu uždarbio in Amerikos Bo
nus ir Ženklelius o taip daryda-

vo pulke o panaite pamergėse 
ir Jonuką vede prie altoriaus, 
nors su medine koja 'bet turėjo 
ant saves puikia aficieriszka 
mandiera, net gražu buvo žiū
rėti in taip patogu vyra, isz ku- į 
rio Agota labai džiaugėsi. Ago
ta taip-gi buvo puikiai-pasirė
džius.

Po szliubui užprasze ponas 
visa pulką pas save, kur prie 
puikiu muzikių linksmai bovi- 
josi. Jonas sėdėjo tarpe senes
niu nes be kojos negalėjo szok- 
ti. Jaunavedis prie stiklelio pa
sakojo apie atsitikimus kareje 
o ant galo apie Vinca užvede:

— Vincas, tai... nekalbėkime 
apie ji nes geda jog jis mus kai
me randasi.

— Tai kodėl? — paklausė vi
si.
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Kaip in Filadelfija moterėles 
atvažiuoja,

Tai nors gerai pauliavoja, 
Kada isz Skulkino pinigėli 

atsiveža,
Tai ne cento namo neparveža. 
Po kokius ten institutus pas 

spicilistus valkiojasi, 
Rodos sveikatos jeszkosi, 

O tuomi daug pinigu pra
leidžia,

Sunkia proce savo vyru isz- 
leidžia.

O jus vyrai, tikri cimbolai, 
O tai darote gerai ?

Kas isz tokiu bobų gali būti, 
Turi vyras kanecz prapulti.* * *
Jau apie tais szalis negaliu 

nutylėti,
Kur randasi Lietuvei maiszyti, 
Apsiveda su Protestonlkoms,
Kaip tai Lietuvei sako: su 

pagonlkoms.
Kokis 'buvo ju razumas, 
Tokis ir ju gyvenimas,

Net apsakyti geda,
Tegul Dievas sergsti kožna 

viena.
Tdkiu poru gyvenimas kaip 

laukiniu,
Kaip atlikusius paskutiniu, 

Per dienas muszasi,
Nuolatos kaip szunes ėdasi.

Niekas ju nesuvaldo, 
Su buteleis ir bliudais galvas 

skaldo, 
Apsidraskė ir drabužius, 
Ant ulycziu daro juokus.

Ant tokiu bjauriu Lietuviu, 
Žiuri praeigiai kaip ant žvėrių 
Pecziais traukia ir dyvinasi, 
Turime nemažai vyru tokiu,.

Isz tamsesniu Lietuviu, 
Ka per savo apjakima, 
Pagadina sau gyvenimą. 
Lietuviams tas neiszpuola, 

Imti uiž motere kokia papuola, 
Nežiūri ne kokia viera, 
Pas juos skirtumo nėra.

* * *
In kur tik Baltruviene pribut 

ketina,
Tuojaus bobeles apsimalszina, 
Ketinau in Coaldale pribūti, 

Uad ka toki dažinoti.
O ka, nieko nenaudojau, 

Kad in ten ant koezelo nujojau, 
Kaip tik bobeles žinia gavo, 
Tuojaus visos sustraikavo.

Didelia atmaina radau, 
Iszszluoti kampelei, 
Nuprausti yaikelei.

Isz pradžių joms tas nepatiko, 
Kaip tik žinia po miestą pa- ' 

kriko,
Kad asz netrukus pribusiu, 

Ir'su ko.czelu koeziosiu,
Kaip varnos sukvarksejo, 

Tuojaus visos suėjo, 
Kožna visaip kalbėjo,

Pirti man užkurti norėjo.
Bet užtikau iszmintingu,

Tarp bobelių keliu, 
Sustabdė klegejima, 

Nereikalinga zurzejima.
Tiek to, kad ir Baltruviene 

pribus,
Ras apvalytus namus, 

Nuo to laik jos nebijosime, 
Kaip szvaruma užlaikysime, 
Taip, szirdžiukes, darykite. 
O Baltruvienės nematysite.

se... paėmė man viską. Mislinau 
jog man pareis numirti; gei
džiau idant mane Dievas pasi
imtu laike maldos. Bet Jo valia 
buvo kitokia. Tu pone susimy
lėjai ant sieratos; už tai Tasai 
Kuris randasi augsztybese, tau 
gausei užmokės.

— Padariau tiktai ta, ka kož- 
nas privalo padaryt. Neturi jau 
motinos ne tėvo, per tai asz bu
siu tau tėvu, jeigu to geidi.

;— C) pone!:.. Teve mano! — 
sudejavo ■ '• apalpdama isz 
džiaugsmo mergaite, puldama 
prie kojų savo priimto tėvo.

Baisi viesulą!
Ant ulycziu niekas nesirado, 

langai namuose buvo apszvies- 
|i nes ir kas laike tekios viešn
ios iszeitu?

Bet nuo szviesos žaibo gali
ma buvo matyt einant koki tai 
szeszeli beeinant per vėtra, su- 

'szlapus visa. Ėjo bet, kur ir ko, 
Į tokioje viešnioj? Ar-gi viesulą 
didesne butu jos szirdyje ne 
kaip toji viesulą paeinanti isz
gamtos ? , j STATEMENT of the ownership,
'Ant kart sustojo priesz baž- management> circulation, etc., requir- 

. ' . . . I ed by the Act of Congress of August
nyezia O atsiklaupus priesz'bro- 24, 1912, of the Saule (The Sun), 
rna pradėjo melstis. Tęsęsi taip 'published semi-weekly at Mahanoy 
gana ilgai... o vejas staugė, len
ke medžius, žaibavo ir perku- 313W.Mahanoy St. Mahanoy City,Pa.

Business Manager, V. L. Boczkowski, 
S36W.Mahanoy St. Mahanoy City,Pa. 
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nai trenike.
Isz tolot-davesi girdėt einanti 

žingsnei o ant kampo davėsi 
matyt kokis tai ponas, einantis 
gal isz teatro. Nusistebėjo jis 
baisiai kada paregėjo ka ten 
klūpojanti prie bažuyczios ir 
tai tokiam laike. Prisiartino 
jis prie klupojanczios ir leng
vai ja pakratęs paklausė:

— Kas czion?
O klūpojanti, drebėdama nuo 

szalczio ir szlapumo, vos girdi
mu balsu atsiliepe:

— Pone! esmių sierata... ne
turiu nieką ant svieto!

Buvo tai užganadinantis at
sakymas del nepažinstamo. Ap
dengė jis sierata su savo plos- 
czium ir nuvede ja namon. Per
sirėdžius ir pavalgius, pradėjo 
sierata apsakinėti apie savo gy
venimą:

— Vadinuosiu Marijona Luc- 
kiute. Du metai adgal numirė 
mano motinėlė o tėvas da 
priesz tai numirė isz rupestiės.

Indejo jis visa savo turtą in 
koki ten andeli, kuris suban- 
krutino. Negalėjo to ilgai per- 
gyvent mislydamas kas atsi
tiks su motina in manim. Tė
vas mus mylėjo labai. Isz to 
kas pasiliko gyvenom labai 
skupei apie du menesius nes 
gimines užmirszo suvis apie 
mus. Kada viskas dingo, prade - 
jome užsiimti siuvimu. Ėjo 
mums neblogiausia pakol nu
mirė musu geraidęja o po tam ir 
motinėlė.

Sieratele pradėjo verkti o 
aszaros byrėjo isz akiu takelių 
ant iszbalusio veidelio.

— Ka daugiau, kalbėk! O 
gal tau uiždaug szirdi spaudžia 
kada atsimeni ant praeities?

Mergaite mėtėsi prie savo 
geradejo, bueziuodama rankas; 
po valandėlei vela pradėjo:

— Pone! Tu esi vienatiniu 
mano globėjam ant svieto f Pri
glaudei mane prie saves, per tai 
kalbesiu tau viską... viską.. Juk 
tu mane neapleisi! Bet ka asz 
vargsze kalbu. Kaip-gi asz ga
liu tau 'būti sunkenybe?

— Kalbėk toliaus, mano vai
keli. Dievas sieratu neaplei
džia.

— Pasilikau viena be jokios 
apglobos, be skatiko. Apėmė 
mane neramumas, ka asz su sa
vim pradėsiu. Būdama sierata 
nebuvo kam užtart už mane. 
Nusidaviau’ ant tarnystes kur 
su manim apsiėjo kaip su žvė
rim, Kiek man nedave gert ir 
valgyt tai tik pats Dievas žino! 
Bet nieko nekalbėjau ir nesi- 
prieszinau nes buvau baimėje 
idant nėtekeziau ir tos vietos, 
Sziadien atsikėliau truputi vė
liaus nes puoliau, praeita nak
tį, nuo sunkaus darbo o už tai 
iszvare mane kaip szuni ant to
kios viešnios be maisto ir ske
petos aiit galvos... skarinaluo-

‘SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co, 
Mahanoy City, Pa.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

W Neužtnirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I I I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa.

USU “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.
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Žinios Vietines Amerikonai Pasirengia Ant Nevidono

— Spalis-October.
— Petnyczioj pripuola Anio- 

lu Sargu ir Sulbatoje Szv. Tere
ses, Kvietkeles. -

— Ana diena lankėsi mies
te poni Regina Traigiene isz 
Shenandoah ir prie tos progos 
atlanko redakcija *‘Saules,” 
nes ponį Traigiene .yra musu 
sena skaitytoja. .Acziu už atsi- 
lainkyma.

—• Nedėlioję musu Lietu- 
visžlku Moterių Draugiszkas 
Kliu'bas turėjo savo metini 
“Tea Parte” Nico-Allen liote- 
lije, Pottsville, ant kurio suva
žiavo apie 200 moterių isz viso 
pavieto. Idant palinksmyt 
svetelius, kliubas turėjo “Fas
hion Show. Daugelis moterė
liu dalyvavo isz Mahanojaus.

— Ana diena lankėsi mies
te ponas Bernardas Pavonis isz 
Slienandorio su reikalais ir at
lankė redakcija “Saules.” Ma
lonu buvo pažinti poną Payoni 
nes tai szviesus žmogus ir geras 

• clektrikiszkas mckanikas.

Szitie vyrukai nakties laike ant Afrikoniszkos pustynes 
pasirengineje pasveikinti nevidoną su szitokiu tanku 
priesz užtekejima saules. Amerikonai jau nekarta naršei at
sižymėjo musziosia prieszai Italus ir Vokieczius ant Afri- 
kcniszkcs pustynes.

Darbszti Mergaite
Į Naminis Frontas 

Pryszakys
Musu dabartine kova priesz

SHENANDOAH, PA.
NEPASISEKE NU

ŽUDYTI PACZIA
“Kas Per Daug, Tai 

Szelauk”
t Kažiinieras Boczys, nuo 

967 W. Coal ulyczios mirė Se- 
redos ryta, sirgdamas tik trum
pa laika namie. Velionis per
gyveno Amerike daugeli metu 
ir paėjo isz Lietuvos. Prigulė
jo prie Szv. Jurgio parapijos. 
Paliko paezia Ona, sunu Anta
ną, dvi d aktores, po-suni ir tris 
po-dukteres ir szeszis anukus. 
Graborius Levanaviezius lai
dos.

— Beatricija Gribniuniene 
isz Lost Creek, likos skaudžiai 
sužeista puldama namie. Likos 
nuvežta in Ashland© ligonbute.

Pats Nusižudė

Gilberton, Pa. — Straikas 
anglekasiu da vis tęsęsi, isz 
priežasties darbininku nesu
pratimo jau treczia sanvaite, 
per ka ‘darbininkai neteko 12 
tukstaneziu doleriu algomis.

— Gerai žinomas skvaieris 
John Chappell, 68 m., amžiaus 
būdamas skvaierium per 25 
metus, mirė Utarninko vakara 
Danville ligonbuteje.

Morrisville, Pa. — Persisky- 
res nuo savo paezios kėlės san- 
vaites adgal, Benas Andrews, 
30 metu, susitikęs su savo pa
ezia, užsiprasze ja eiti in jo 
kambarį nes sake kad geidžia 
su ja susitaikint ir pasikalbėt. 
Eidama paskui vyra trepais in 
virszu, motere pamate revolve
ri kyszanti isz vyro kiszeniaus 
ii tuoj aus dasiprato del ko ja 
paprasze eiti su juom. Motere 
nubėgo žemyn, iszbego ant uly
czios. In kėlės minutas .po tam 
žmones iszgirdo szuvi, nubėgo 
ant virszaus ir rado Bena gu
linti ant grindų negyva.

Kansas City, Kans. — Venu- 
to Cassarelli yra labai kantrus 
žmogus ir galima butu ji pava
dinti tikru pilozopu. Sztai in 
laika dvieju menesiu, užklupo 
ir apiplesze ji pleszikas net ke
turis kartus. Venuto nesi
skundė niekam bet kada ji api
plesze penktu kartu, pasakė 
jis “jau to už daug.”

Nuejas in palicijos stoti ap- 
reiszke kad daugiau nesiduos 
apipleszti ir paliepė aresztavo- 
ti jauna, 20 metu banditą, koki 
tai James Mullahey, kaimyną. 
J aunas'' pleszikas prisipažino 
kad turėjo turėti pinigu del sa
vo mylimos kuri nuolatos spy
rėsi nuo jo pinigu ant teatro, 
aiskrymo ir gerymui.

Užrasze Savo Kūdiki
Del Bobutes

Moezeka Pakurstė Tę
va Ant Baisaus Darbo

Onute, parėjus isz mokyklos1 Agzi yra kirtinga nuo pirmųjų 
mėgo sesti prie mamos su dar-l 
beliu. Tuomet tarpe jųdviejų’ 
būdavo indomus pasikąlbeji-į 
mai o draug’ 
davo mergaitei kaip dirbt kiek
viena darbeli. Tokiu‘badu Onu
te iszmoko labai gerai sinti, 
ženklinti skalbinius, lopyti au
tus ir t.t.

Karta Onute, pabaigusi savo, 
darbeli, sudėjo ji gražiai ir pa-| 
šlepe kamodon. Į

— Gana sziadien tau dirbti,'
— tarė motina, — eik veluk da
bar sodan ir bėginėk sau nes 
ten sveikas oras.

— Leisk man, mamyte, dar 
apsiūti aplinkui ant maszinos, 
sztai szita Jonienės skepetaite. 
Ji jau visai mažai mato ir ma
žai turi laiko!

■— Tai gerai, — tarė mama, 
džiaugiuosiu labai kad rūpinie
si ne tik savim 'bet ir kitais ir 
mėgsti padėti vargszams ir li
goniams. „

Onute apsiuvo skepetaite. 
Motina vėla jai liepė eiti sodan 
paszokineti su mažu broliuku 
ir sesute.

-— Juk asz buvau sziadien so
de rytmetyje todėl leisk man, 
mama, pagaminti rytdienai už
davinius.

Mergaite sodo prie mokslo.
Pabaigus mokslą ji prasze 

mamos leisti jai ežia pažaisti.
— Tai koki žaisla tu ežia ra

si?
— Asz pasiusiu žiurksztuka 

savo lėlei.
— Tai kada sodan eisi?
— Paskui eisiu ir galėsiu il-z 

gai ten linksmai szokineti.
Žiūrėkite, vaikeliai, kaip pro

tingai ir gražiai Onute padali
no savo liuosa laika: pirmiau
sia pikio savo priedermes, be
simokydama darbu ir mokslo, 
paskui vargszui artimui patar
nauja ir tik ant galo'likusi lai
ka sunaudoja savo pasismagi
nimams ir žaislams.

'menesiu kovos. Matome per
mainų musztyniu fronte, kur 

f musu oro ir žemes pulkai pra- 
gia motina parody-1 {|e(]a pasirinkti savo laika kirs- 
i 4-'z-\ i i w i v»T\ L i‘lx . , ■ • ; ‘ti priesza ir permainos pasiro

do naminiame fronte kur mes 
visi prisirengė prisidėti prie 
sunkaus ir svarbaus vajaus lai
mėti szi kara.

i Tuoj po Perlu Uosto invykiu 
dėjome milžiniszkas pastangas, 

Į puikus nuveikimai ėjo kartu sul

Tamaqua, Pa. t Rozalia, my
lima pati Adolpo Želionio, nub 
50 Mauch Chunk uly., mire Pa- 
nedeli popiet apie 12:45 vai., 
Palmertono ligonbute, sirgda
ma trumpa laika. Velione gimė 
Lietuvoje ir po tėvais vadinosi 
V eikszni u te, pergyvendama 
Amerika 29 metus. Pirmiause 
pribuvo in Newark, N. J., po 
tam apsigyveno Coaldale po 
tam Tamaqua. Prigulėjo prie 
»SS. Petro ir Povylo parapijos. 
Laidotuves atsibus Sukatos ry
ta su baž. apeigomis 11 valanda 
kūnas bus palaidotas parapijos 
kapuose Owl Creek, arti Tama- 
kves. Velione paliko dideliam 
nubudime savo vyra, sunu Ed
vardą, karevis, Camp Croft, 
So. Carolina; duktere Violeta 
namie; broli Petra ir sesere C. 
Lorsakiene isz Coaldale, kai
po 'broli Vlada ir sesere Pran
ciška Lietuvoje. Graborius 
Žalonis laidos.

Reikė ir tai prirnyt, kad ve
lione buvo “Saules” Skaityto
ja per daugeli metu. Siunczia- 
me ir musu apgailestavimu 
del likusios nuliudusios szei- 
mynos nelekia geros motinos 
ir paezios.

Rochester, N. Y. — Mrs. Ele
na Bachman, 30 metu, naszle, 
mirė ant džiovos palikdama ke- 
turiu metu dukrele. Puse va
landos priesz mirti, motere pa
dare sekanti testamenta:

“Palieku savo kūdiki savo 
motinai, visus rakandus, 800 
doleriu pinigais ir 5,000 doleriu 
vertes žemiszko turto. Noriu 
kad mano motina mylėtu mano 
kūdiki nes motina yra geriau
siu draugu ant svieto.”

Jos testamentas likos iszpil- 
dytas per suda.

Motina Privertė Savo 
Dukrele Ant Paleis-

tuvystes
Lakeland, Fla. — Alicija 

Wilford užvede teismą priesz 
savo motina ir jos burdingie- 
riu, Alfreda Miller, 50 metu, 
kad privertinejo jos sesute, 15 
metu, ant paleistuvingo gyve
nimo su burdingierium. Mer
gaite pabėgo isz namu ir nuėjo 
pas seserį apsakydama jai kaip 
motina privertė ja ant nemora- 
liszko pasielgimo su burdingie
rium. Sesuo pranesze apie tai 
palicijai kuri aresztavojo ne
laba motina ir burdingieriu ir 
abudu uždare kalėjime ant 30 
dienu. — Per maža bausme.

Gaysport, Pa. •»— Samuelius 
Ratcliff likos nubaustas ant 
penkiolikos metu in kalėjimą o 
jo motere Katre ant penkių 
metu in kalėjimą už nedora pa
sielgimą su savo vaikais.

Už tai kad vienuolikos metu 
Vera pasiėmė saldainiu, kurias 
tėvas buvo parvežęs isz miesto 
del motinos, tėvas taip inpyko 
kad apdegino mergaite su in- 
kaitusia geležia ir panasziai 
padare su szesziu metu šuneliu, 
iszdegindamas jam žaiduli ant 
krutinės. Su penkiolikos metu 
mergaite karta ir-gi pasielgė 
panasziai. Kaimynai, dagirde 
apie toki pasielgimą, pranesze 
pavietui ir pavietas vaikus nu
vežė in ligonbute1 ant gydymo.

Vaiku moezeka buvo tame 
priežastim tuju bjauru pasiel
gimu per tęva, kuri ji pakura - 
tinejo ant kankinimo vaiku nes 
ji norėjo nuo j u atsikratyti ir 
tasai asilas jos visame klausė.

Vichy Apvaiksztinejo
Senas Sukaktuves

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Pirkie mažiausia už Deszimta Pro
centą Kares Bonu ir Markiu nuo savo 
uždarbio, kožna pede o tuomi suszelp- 
si Amerika supliekti nevidonus ! J !

Farma Ir Namas 
Ant Pardavimo

20 akeriu farma ir namas už 
$2,250. Taipgi ant pardavimo 
namas prie plento nr. 45 už 
$1,850. Su visokiais pagerini
mais. Užmokėt isz kalno maža 
mokesti o likusius mes pasirū
pinsime del jus. Atsiszaukite 
pas C. H. Knauer, 304 West 
State St., Trenton, N. J., arba 
pas: Park Crest Builders, 
3t. O.) Park Crest, Pa.

Marszalka Petain, pirmi- 
nikas Vichy, Francijos, yra 
sveikinamas per Pierre La
vai, kada pribuvo in Gergo- 
vie, arti Clermont. Ferrand 
dalyvauti apvaiksztinejime 
sukaktuviu Francuziszko Le 
giono, kurie atveže saujeli 
žemes isz visu daliu Franci
jos, kad indet in stovyla, ant 
atminties žuvusiu kareiviu 
muszije Vercingetorix ir su
pliekime ciesoriaus Juliu Ce- 
scri 52 mete priesz Gimimą 
Kristaus.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes. ---- ,

betvarke. Kaiikurie 'karo pa
stangos darbai nebuvo pasek
mingi. Truko žaliavos medžia
gos. Buvo per mažai prityrusiu 
darbiniku nekuriems karo dar
bams ih reikėjo įiracleti milži- 
niszka lavinimo programa. In- 
staigos kurios gamino daigtus 
civiliams žmoniems buvo užda
rytos kad galėtu gaminti gink
lu. Ir mes turėjome siunsti vis 
daugiau ir daugiau musu mai
sto ir kitu reikmenų musu są
jungininkams ir musu kovojan
tiems.

Tas viskas, pradžioje, reisz- 
ke 'betvarke. Bet palike betvar
ke užpakalyje sutvarkėme da
lykus taip, kad dabar galime 
pavesti laika planavimui, jeigu 
po perdaug turime turėsime su 
kitais pasidalinti. Turėsimo il
giau viską laikyti. Racionavi- 
mas (sulaikymas nekuriu daly
ku) visiems duos lygia proga 
gauti nekuriu reikmenų.

* * *
‘ Pavyzdin, sziadien stinga mė
sos. Musu 'kovojantieji vyrai ir 
musu sąjungininkai reikalauja 
neiszpasakytai daug mėsos — 
apie 6 bilijonus svaru., Civiliai 
žmones suvartotu 21, bilijoną 
svaru szimet jeigu jie galėtu 

' bet musu dalis yra tik 24 bili- 
, jonai svaru mėsos. Ir tas slkir- 
• tumas tarp tos dalies ir reika- 
. lavįmo reiszkia kad mes namie 
. turėsime apsieiti su 2% svaru 

mėsos kožnam asmeniui per 
f '

■ sanvaite. Bet qnes tik tiek .pap
rastai vartojome per pereitus 
deszimt metu. Anglijos civiliai 
žmones gauna tik viena švara 
per sanvaite, Vokiecziai 12 un- 
tiju, Belgai 5 uncijas. Toliau, 
mes turime pakankamai visz- 
tu, sūrio ir džiovintu pupu da- 
pildyti musu soti.

* * *
Mes naminiame fronte vis 

eikvojame reikmenis kuriuos 
mes galėtume ir privalome au
koti pergalei. Netik turime ma
žiau visko vartoti bet turime 
rinkti ir taupyti tuos daigtus 
kuriuos mes pirmiau iszmesda- 
vome.

Sziadien turime surasza me
džiagų kurias turime rinkti ir 
atnaujinti (reclaim). Svar
biausios medžiagos yra metalis 
ir guma. Bet suraszas mainosi, j 
Su karo progresu gali but ir ' 
bus kitu daigtu kurie bus neat-j 
būtinai reikalingi. Dabar musu 
karo industrijos būtinai reika
lauja —

1 — Geležies laužo — Puse 
kiekvienos tankos, naikintuvo, 
prekinio laivo ir szautuvo, ku
riuos musu karo fabrikai gami
na, yra isz dalies pagaminti isz 
geležies laužo, kuris mums lyg 
sziol buvo visai bevertes. Rei
kia ji būtinai surinkti kad tu
rėtume pakankamai medžiagos 
karovdarbui.

2;—Varis, misingas, cinkas, 
aliuminas ir szvinas — Mums 
ln visu metalu trūksta. Be ju

U. S. Treasury Department,

Vyras kuris perka Amerikos Bonus ir 
Markes ir jo Pati už tai ji mylės daugiau!

negalima gaminti amunicijos. 
Bombų virszus, szautuvai, ma- 
szinu szautuvai,-kanuoles ir la
bai svarbus mechanizmai di
džiuliu szautuvu j u reikalauja. 
Laivu ir lėktuvu statytojai ju 
būtinai reikalauja.

i 3 — Guma — Amerikos rim- 
cziauses trukumas. Sziadien 
Japonai užima szalis isz kur 
net 97% gumos ateidavo. Jie 
ten bus pakol mes juos iszvysi- 
me. Amerika turi rinkti savo 
visa sena guma, net atiduoti jos 
nesvarbius guminius daigtus, 
kad pristaezius szimtus tuks
taneziu tonu, kuriuos turime 
turėti.
4 — Virtuves Riebalai — Kas

met Amerikos szeimininkes isz- 
meta apie 2 bilijonus svaru vir
tuves riebalu ir nereikalingu 
tauku. Isz" riebalu gaminame 
glycerina ir glycerina reikalin
ga pagaminti eksplioduojama 
medžiaga. Sziadien kiekviena 
szeimininke praszoma taupyti 
tokius riebalus, kad szalis tu
rėtu užtektinai pigios glyceri
nes.

5 — Skudurai, “manila” vir- 
■ ve, “burlap” maiszai. Szie 
daigtai irgi reikalingi. 'Nebe- 

; gauname Indiszkos kanapes. 
Apsunkinta tekstiles pramone 

, negali pristatyti skuduru, ku
rie reikalingi maszinu szapoms 

, ir inžinu kambariams. Amuni
cija yra supakuojama skudu- 
ri-ais.

■—Office Of War Infor., Wash. D. C.

nieko neapeina, ar apdirbta in 
skūra ar audeklą.

— Juk czionais ne knygynas,
— paszauike garsiai tarnas.

—Praszaiį labai gražiai su
vyniot ir prisiunsti in mano gy
venimą. Noriu padaryt netikė
tina dovana mano geram drau
gui.

— Bet mes neturime knygų,
— roke toliaus tarnas.

— Suvyniok ponas taip, kaip 
del savo-motinos. Geriaunerei
kia. Praszau popieros, paduo
siu ponui savo adresa.

— Bet ar tu nematai jog mes 
czionais neparduodame knygų.

— Tai gerai, palauksiu, — ir 
atsisėdo ant kėdės.

Matydamas tai tarnas nubė
go pas locnininka kromo su ži
nia jog krome randasi kokis tai 
kvailys.

— Ko ponas sau reikalauja ?
— paklausė Southern’o locni- 
ninkas kromo prieidamas prie 
jo su pasikloniojimu.

— Norėjau nupirkt pielyczia 
penkių coliu ilgio, — tarė ak
torius.

— Sztai pone, — tarė kup- 
czius, dirstelėdamas ant tarno 
perkuniszkai, jog jam net szir- 
puliai perejo per peczius.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Szposas Aktoriaus

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir laidymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

Garsingas szmutorius South
ern nusidavė karta in geležini 
kroma ir paprasze “Historijos 
Anglijos.”

— Mes czionais neparduoda
me knygų, — atsake tarnas, — 
czionais yra geležinis kromas..

— Tai man vis tas pat, — at
sake Southernas, nuduodamas 
jog yra kurezias, — man tas

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.




